
ZÁPISNICA 
zo 7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa uskutočnilo 

10. decembra 2009 
  
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
Zapisovateľky: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, Elena Hlavatá 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOLEBNEJ KOMISIE, URČENIE 

PRACOVNÉHO PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE 
A ZAPISOVATEĽKY 

 
 

Riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Martin Alföldi, primátor 
mesta, v súlade s § 12 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva 
v Šali, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 2/2007 – V. a nadobudol účinnosť 30. marca 
2007. 
Martin Alföldi privítal všetkých prítomných poslancov a skonštatoval, že pri otvorení  
7. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali je z 25 poslancov prítomných 
a registrovaných 13, čím je MsZ uznášania schopné vo všetkých bodoch programu. 
 
Ospravedlnení: Ing. Marián Kántor, Ing. Michal Lužica,  
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Helena Psotová, Ing. Miroslav Polónyi, Mgr. Jozef Belický. 
 
Hlasovanie k všetkým bodom programu (okrem voľby členov komisií MsZ), ak nebude 
prijatý iný návrh, bude verejné. 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Zmeniť poradie prerokovania materiálov nasledovne:  
- materiál číslo H 6/7/09 – Dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov, 

ktorý predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa, prerokovať ako prvý bod zasadnutia 
MsZ pred materiálmi v písmene A. Informačné materiály a správy 

 
Primátor mesta na žiadosť predkladateľa stiahol z rokovania 7. MsZ materiál číslo  
H 5/7/09 - Návrh na založenie Združenia obcí Šaľa – Sereď – Galanta z dôvodu, že nie je 
jasná výzva OPIS.  
 
Do písmena A. Informačné materiály a správy doplniť bod číslo: 
7. Informácia o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP životné prostredie - materiál číslo 
A 7/7/09 
Primátor mesta zároveň upozornil na zmenu návrhu uznesenia, z ktorého po dohode 
s predkladateľom bude vynechaná časť C. ukladá. 
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Do písmena D. majetkové záležitosti doplniť body číslo: 
10. Návrh na vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň - 

materiál číslo D 10/7/09, 
11. SATOMA s. r. o, Jesenského 12/652, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite 

Lužná, vrátane VO a MK na týchto pozemkoch - materiál číslo D 11/7/09, 
12. SCB, s. r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa a MERUS, s.r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa – ponuka na 

odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II, vrátane VO a rozostavaných MK na týchto 
pozemkoch - materiál číslo D 12/7/09. 

 
Hlasovanie o zmene poradia prerokovania materiálov – materiál číslo H 6/7/09 - 
Dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov, prerokovať ako prvý bod 
zasadnutia MsZ pred materiálmi v písmene A. Informačné materiály a správy 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo H 6/7/09 - Dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov, bude 
prerokovaný ako prvý bod zasadnutia MsZ pred materiálmi v písmene A. Informačné 
materiály a správy. 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo A 7/7/09 – Informácia o postupe prípravy 
podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych 
fondov EÚ v rámci OP životné prostredie, do písmena A. Informačné materiály a správy 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo A 7/7/09 – Informácia o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti 
o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP životné prostredie, 
bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo D 10/7/09 – Návrh na vyporiadanie pozemkov pod 
prístupovou komunikáciou pre kompostáreň, do písmena D. Majetkové záležitosti 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo D 10/7/09 – Návrh na vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou 
pre kompostáreň, bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o doplnení materiálu číslo D 11/7/09 – SATOMA s. r. o, Jesenského 12/652, 
Šaľa - ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite Lužná, vrátane VO a MK na týchto 
pozemkoch, do písmena D. Majetkové záležitosti 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo D 11/7/09 – SATOMA s. r. o, Jesenského 12/652, Šaľa - ponuka na odpredaj 
pozemkov v lokalite Lužná, vrátane VO a MK na týchto pozemkoch, bol zaradený do 
programu rokovania MsZ. 
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Hlasovanie o doplnení materiálu číslo D 12/7/09 – SCB, s. r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa 
a MERUS, s.r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa - ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite 
Orechová II, vrátane VO a rozostavaných MK na týchto pozemkoch, do písmena  
D. Majetkové záležitosti 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Materiál číslo D 12/7/09 – SCB, s. r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa a MERUS, s.r.o., P. Pázmaňa 
49/3, Šaľa - ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II, vrátane VO 
a rozostavaných MK na týchto pozemkoch, bol zaradený do programu rokovania MsZ. 
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
A. Informačné materiály a správy 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/7/09    

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
2. Správy z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/7/09    

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 - materiál číslo A 3/7/09 

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
4. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – október 2009, porovnanie 

terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 4/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

5. Informatívna súhrnná správa o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2008/2009 a stave v školskom 
roku 2009/2010 - materiál číslo A 5/7/09 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 

6. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov - materiál číslo A 6/7/09 

      predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
7. Informácia o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP životné prostredie - materiál číslo 
A 7/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
 

B. VZN, normy mesta a uznesenia 
1. Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa - materiál 

číslo B 1/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta - materiál číslo 
B 2/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
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3. Návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2009 – XXIV. z 5. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. septembra 2009 - materiál číslo B 3/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až október 2009 - materiál 

číslo C 1/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 - materiál číslo C 2/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

3. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií 
a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 
s výhľadom na roky 2011 a 2012 - materiál číslo C 3/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ; Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa;  Ing. 
Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  

4. Informácia o odpísaní daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľností - materiál číslo  
C 4/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

5. Upustenie od vymáhania pohľadávky - materiál číslo C 5/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

6. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 - materiál číslo C 6/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
 

D. Majetkové záležitosti  
1. Magdaléna Vadászová, SNP 954/18, Šaľa; Imrich Donáth, SRN, Bad Homburg VD Höhe 

Im Nesselbornfeld 21 – opätovná žiadosť o vrátenie pozemku na Feketeházyho ul. v Šali - 
materiál číslo D 1/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

2. Róbert Horváth a manželka Oľga, Šaľa, Jaseňová ul. – opätovná žiadosť o odkúpenie 
pozemku na Jaseňovej ul. v Šali - materiál číslo D 2/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

3. Darina Kárasová, Šaľa, Hliník 1903/20 – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku pri 
Spoločenskom dome vo Veči - materiál číslo D 3/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

4. PRO - HAND, s.r.o., Z. Kodálya 787, Galanta – žiadosť o odkúpenie pozemku na 
Nitrianskej ul. v Šali - materiál číslo D 4/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

5. Bohumil Sýkora a manželka Beáta, Šaľa, Javorová 18 – opätovná žiadosť o odkúpenie 
pozemku na Javorovej ul. v Šali - materiál číslo D 5/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

6. Ponuka pozemkov na odpredaj na ul. Záhradníckej v Šali - materiál číslo D 6/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

7. Ivan Marček, Šaľa, Gen. L. Svobodu 7 – žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. 
v Šali - materiál číslo D 7/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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8. Informácia ohľadom plnenia Uznesenia č. 6/2009 – I. (areál na ul. Dolnej) - materiál číslo 
D 8/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

9. Kiara, s. r. o., Čierna Voda č. 434, 925 06 – žiadosť o zníženie nájomného na rok 2009 za 
prenájom pozemku na Nám. Sv. Juraja v Šali - materiál číslo D 9/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

10. Návrh na vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň - 
materiál číslo D 10/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

11. SATOMA s. r. o, Jesenského 12/652, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite 
Lužná, vrátane VO a MK na týchto pozemkoch - materiál číslo D 11/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

12. SCB, s. r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa a MERUS, s.r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa – p nuka na 
odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II, vrátane VO a rozostavaných MK na týchto 
pozemkoch - materiál číslo D 12/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

 
E. Personálne záležitosti 
1. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo E 1/7/09 
       predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
 
F. Právne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 

G. Vystúpenie verejnosti 
 
H. Rôzne 
1. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie „Mestské kultúrne stredisko v Šali“ ku dňu 

01. 01. 2010 - materiál číslo H 1/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

2. Návrh na zmenu „Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského 
zastupiteľstva a Mestského úradu v Šali“ - materiál číslo H 2/7/09 
predkladá Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

3. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na  
1. polrok 2010 - materiál číslo H 3/7/09 

       predkladá Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
4. Návrh na zmenu údajov Materskej školy – Óvoda, Družstevná ul. 22, Šaľa v sieti škôl 

a školských zariadení Slovenskej republiky - materiál číslo H 4/7/09 
predkladá PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 

5. Dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov - materiál číslo H 6/7/09 
predkladá Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa 

 
Časť III. Interpelácie poslancov 
 
Časť IV. Záver 
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Voľba návrhovej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie návrhovej komisie 
nasledovne: 
predseda:  Ing. Erika Velázquezová 
členovia:   Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč 
  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
primátor mesta 
predseda návrhovej komisie 
zástupca primátora  
prednosta MsÚ 
 
Voľba volebnej komisie 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na zloženie volebnej komisie 
nasledovne: 
predseda:  MUDr. Igor Bečár 
členovia:   Gabriela Talajková, Ing. Peter Hollý 
  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Primátor mesta Martin Alföldi predložil poslancom MsZ návrh na overovateľov zápisnice 
nasledovne: Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová. 
 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o    overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Primátor mesta Martin Alföldi požiadal Ing. Miroslava Polónyiho a MUDr. Svetozára 
Hikkela, overovateľov zápisnice zo 6. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 22. októbra 2009, aby 
vyjadrili stanovisko vo veci správnosti a úplnosti zápisnice.  
Overovatelia   o s v e d č i l i   správnosť a úplnosť zápisnice. 
 
Primátor mesta Martin Alföldi požiadal Ing. Ivana Kováča, overovateľa zápisnice                   
z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 28. októbra 2009, aby vyjadril stanovisko vo veci 
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správnosti a úplnosti zápisnice.  
Overovateľ   o s v e d č i l   správnosť a úplnosť zápisnice. 
Vzhľadom k tomu, že druhý overovateľ zápisnice z 2. mimoriadneho zasadnutia MsZ zo dňa 
28. októbra 2009, Ing. Marián Kántor, sa nezúčastnil 7. riadneho zasadnutia MsZ dňa 
10.12.2009 (bol ospravedlnený), bude správnosť a úplnosť zápisnice osvedčovať na 
najbližšom zasadnutí MsZ, ktorého sa zúčastní. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 7. riadneho zasadnutia MsZ boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová a Elena 
Hlavatá. 
  

 
ČASŤ II. 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
H. RÔZNE 
 
5. Dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov - materiál číslo  

H 6/7/09 
Predložil Ľubor Gáll, riaditeľ OSS mesta Šaľa 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- opýtal sa predkladateľa, ako to dnes vyzerá s bezdomovcami, koľko bezdomovcov 

prejavilo záujem o ubytovanie v predmetnom zariadení, 
 
RSDR. Ľubor Gáll 
- uviedol, že kapacita útulku je 10 miest s jedným rezervným lôžkom a je plne obsadený, 

v nocľahárni je navrhnutých 30 miest, zatiaľ je prihlásených 15 záujemcov, počet miest 
vychádza z prieskumu, ktorý medzi bezdomovcami vykonal terénny sociálny pracovník, 
ale myslí si, že so zhoršením počasia sa zvýši záujem o lôžka v tejto nocľahárni, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že na rokovaní komisie sociálnej, pre mládež, šport a neziskové organizácie sa 

hovorilo o tom, že bezdomovcom sú vyplácané sociálne dávky v dňoch od 18. 12. do  
27. 12., preto odporúča terénnemu sociálnemu pracovníkovi, aby v týchto dňoch nejakým 
spôsobom zabezpečil vyplatenie nocľahárne, pretože sa ľahko môže stať, že bezdomovci 
nebudú mať z čoho zaplatiť, 

 
RSDR. Ľubor Gáll 
- uviedol, že sa budú snažiť, aby nedoplatky v nocľahárni neboli. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

dodatok k návrhu na zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov,   
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B. schvaľuje 
1. zmenu Uznesenia č. M2/2009 – VII. z 2. mimoriadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. októbra 2009 nasledovne: 
- v časti B. schvaľuje sa vypúšťa časť textu v znení „na dobu určitú od 01. 12. 2009“ 

a nahrádza sa textom v znení „s poskytovaním sociálnej služby na dobu určitú od 
21. 12. 2009“, 

2. uzatvorenie zmluvy o výpožičke objektu bývalých dielní na Partizánskej ul. 1 na dobu 
určitú od 21. 12. 2009 do 31. 03. 2010 s Organizáciou sociálnej starostlivosti mesta 
Šaľa na účely využitia ako nocľahárne pre bezdomovcov, 

3. úhradu za poskytovanú sociálnu službu nocľahárne vo výške 0,70 EUR za osobu na 
jednu noc, 

C. poveruje  
prevádzkou nocľahárne Organizáciu sociálnej starostlivosti mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Informácia o plnení uznesení MsZ - materiál číslo A 1/7/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, prečo sa zrealizovanie zámeru o vytvorení nových hrobových miest presunulo 

na rok 2010, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bol vyhodnotený priestor v starom cintoríne, je vypracovaný projekt na 

výstavbu nových chodníkov, na nové osvetlenie a prívod vody, uviedol, že zatiaľ sa 
z finančných dôvodov nepristúpilo k asanácii terajšieho domu smútku a ďalej uviedol, že 
cintorín by ešte dva až tri roky mohol slúžiť, potom by nasledovalo zrušenie a zbúranie 
domu smútku a postupne by sa táto časť zastavala, 

- uviedol, že sa pripravuje výkup pozemkov pod nový cintorín, ale riešenie tohto priestoru 
nebolo až natoľko akútne, hlavne z finančných dôvodov a tiež z dôvodu, že sa ešte 
v terajšom cintoríne môže pochovávať. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o plnení uznesení MsZ, 
B. berie na vedomie 

informáciu o plnení uznesení MsZ. 
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Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/7/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu z následnej finančnej kontroly platenia poplatkov za prenájom pozemkov mesta 
fyzickým a právnickým osobám za roky 2008 a 2009, 

B. berie na vedomie  
výsledky z vykonanej kontroly s prijatými opatreniami. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 - materiál číslo A 3/7/09 
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Erika Velázquezová – poslanecký návrh 
- navrhla zaradiť do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 kontrolu hospodárnosti 

a účelnosti použitia finančných prostriedkov pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí 
organizovaných mestským kultúrnym strediskom v roku 2009 a presunúť kontrolu tvorby 
a čerpania Sociálneho fondu za obdobie roku 2009 do II. polroku 2010. 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej v znení: 
- zaradiť do plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 kontrolu hospodárnosti a účelnosti 

použitia finančných prostriedkov pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí organizovaných 
mestským kultúrnym strediskom v roku 2009 

Prezentácia: 19 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Eriky Velázquezovej v znení: 
- presunúť kontrolu tvorby a čerpania Sociálneho fondu za obdobie roka 2009 do  

II. polroku 2010 
Prezentácia: 19 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Eriky Velázquezovej bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010, 
B. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2010 v predloženom a doplnenom znení. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – október 2009, porovnanie 

terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, 
porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu - materiál číslo A 4/7/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, prečo v materiáli nie je uvedené zdôvodnenie, prečo sa pri nákupoch 

neuskutočnila elektronická aukcia, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že čo sa týka nákupu inertného posypového materiálu bola skúmaná dispozícia 

dodávateľov, ale z dôvodov, že mesto chcelo vygenerovať čo najnižšiu cenu nepristúpilo   
sa k elektronickej aukcii, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- požiadal, aby bolo zdôvodnenie nepoužitia elektronickej aukcie doložené v materiáli vždy 

písomne, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že celý rok sa hovorí o šetrení finančných prostriedkov a opýtal sa, či bol nákup 

výpočtovej techniky nevyhnutný, čomu alebo komu má slúžiť, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bol zinventarizovaný stav výpočtovej techniky, ktorý sa priebežne vymieňa 

a dopĺňa, boli vymenené počítače, ktoré sú už zastaralé a nezodpovedajú terajším 
potrebám, teda vymieňa sa všeobecne morálne zastaralá technika. 

  
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – 
október 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie 
členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu, 

B. berie na vedomie 
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – 
október 2009, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie 
členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu. 
 

Prezentácia: 19 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Informatívna súhrnná správa o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských 

zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2008/2009 a stave 
v školskom roku 2009/2010 - materiál číslo A 5/7/09 

Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že v komisii školstva bola táto správa prerokovaná dvakrát a chce vyjadriť 

poďakovanie vedeniu škôl, pretože tento rok bol veľmi náročný, školy museli predložiť 
svoje vzdelávacie programy, vyzdvihla úzku spoluprácu rady školy, pedagógov 
a verejnosti a tiež to, že tieto programy robili kolektívy a nielen riaditelia škôl, 

- ďalej uviedla, že každá škola je zameraná na niečo iné a týmto by mali vzniknúť školy, 
ktoré by boli zamerané na to, aby získavali a vypúšťali kvalitných žiakov, 

- vyzdvihla dobré hospodárenie škôl a skvalitnenie vyučovacieho procesu a poukázala na 
to, že od novembra platí zákon o kariérnom raste učiteľov, školy majú vypracované 
harmonogramy a tiež uviedla, že školy si v spolupráci so školským úradom veľmi dobre 
splnili svoje úlohy,  

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že sa bol pozrieť v areáli školy na ul. Hollého na novovybudovanú tartanovú 

dráhu a poďakoval sa za vybudovanie takéhoto pekného areálu pre mládež, 
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RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že čo sa týka záškoláctva a detí s poruchami správania, môže z profesijného 

pohľadu konštatovať, že usmernenie týkajúce sa týchto žiakov školy dodržiavajú             
a  potrebné náležitosti vyplývajúce z tohto usmernenia nahlasujú úradu práce a sociálnych 
vecí, 

- uviedol, že je potrebné v spolupráci so školami a združeniami rodičov robiť prevenciu, 
aby vandalizmus mládeže klesol. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informatívnu súhrnnú správu o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2008/2009 a stave  
v školskom roku 2009/2010, 

B. berie na vedomie 
informatívnu súhrnnú správu o výchovno - vzdelávacej činnosti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za školský rok 2008/2009 a stave  
v školskom roku 2009/2010. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  22  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Správa o činnosti komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov - materiál číslo A 6/7/09 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že v predloženom materiáli je uvedené, že v termíne do 

31. 03. 2009 niektorí poslanci odovzdali neúplné priznania a je medzi uvedený aj on, rád 
by vedel, v čom bol problém, pretože takto vyplnené priznania odovzdáva každý rok, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že v odovzdaných priznaniach chýbalo potvrdenie mestského úradu o príjme za 

činnosť poslanca, ale z dôvodu, že personálny odbor tieto potvrdenia vystavil a boli 
doložené k priznaniam, neboli poslanci vyzvaní k ich doplneniu, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že pokiaľ sa pamätá, nikdy sa takéto potvrdenia neodovzdávali, pretože tento 

príjem je zahrnutý v daňovom priznaní a treba si túto skutočnosť overiť, aby sa 
v budúcnosti predišlo takýmto nejasnostiam, 
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Ing. Jozef Mečiar 
- myslí si, že sa toto potvrdenie odovzdávalo vždy, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že pri preberaní dokladov od poslancov by bolo vhodné skontrolovať dodané 

podklady k priznaniu, pretože on obdržal potvrdenie, že odovzdal všetky potrebné 
doklady, 

 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že v zákone je uvedené, že sa predkladá daňové priznanie (v ktorom je hore 

uvedený príjem už zahrnutý) alebo potvrdenie o danom príjme, teda predkladá sa jedno 
alebo druhé, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že komisia sa na svojom budúcom stretnutí bude tejto otázke venovať. 
  
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu, 
B. berie na vedomie 

správu o činnosti Komisie pre ochranu verejného záujmu. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  19  
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Informácia o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP životné prostredie - 
materiál číslo A 7/7/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Martin Alföldi 
- znovu upozornil na to, že predkladateľ stiahol z návrhu uznesenia celú časť C. ukladá 

a hlasovať sa bude iba o časti A. a B. predloženého návrhu na uznesenie,  
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, aký zmysel má predložený materiál, keď sa z uznesenia vypustí časť C. ukladá, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o to, aby bolo mestské zastupiteľstvo informované o tom, že sa chystá 

podanie projektu v rámci výziev na životné prostredie na riešenie kompostárne v Šali,  
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Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či sa kroky, ktoré sú uvedené v časti C. uskutočnia aj vtedy, keď to nebude 

odsúhlasené mestským zastupiteľstvom,  
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že bude záležať na výzve, pretože mesto chce tento projekt podať a čaká sa na to, 

či vo výzve bude zverejnené, že do podania projektu môže ísť mesto so strategickým 
partnerom a s tým, že má prevádzkovateľa a poskytovateľa služieb, ktorý rieši odpady 
v meste, 

- uviedol, že v minulých výzvach takáto možnosť bola a očakáva sa, že takáto možnosť 
bude obciam a mestám ponúknutá, aby mali možnosť ísť do tejto akcie so strategickým 
partnerom a znovu uviedol, že mesto chce do tohto projektu ísť, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- uviedol, že predtým, ako sa schváli takýto projekt spolufinancovania, by bolo potrebné 

presne vedieť, ako sa zmenia náklady na kompostovanie, a aké budú náklady na 
prevádzku v horizonte cca 5 rokov, teda aký to bude mať vplyv na rozpočet mesta, 

- myslí si, že mestské zastupiteľstvo by malo mať k dispozícii viac podkladov, na základe 
ktorých by vedelo zaujať stanovisko k tomuto projektu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že ide o informatívnu správu, na druhej strane mesto má dodávateľa, ktorý sa 

zaviazal dodávať túto službu v určitej cenovej hladine, ktorá je pre neho záväzná, teda 
z toho vyplýva, že mestu nevzniknú žiadne náklady z prevádzkovania tohto nového 
objektu,  

- ďalej uviedol, že náklady vzniknú zafinancovaním 5 %-nej spoluúčasti pri výstavbe tohto 
objektu, ale ak mesto chce mať regulárnu kompostáreň, ktorá spĺňa všetky atribúty zo 
zákona a tiež skládku, ktorá bude zriadená mimo obytnej zóny, tak je tu doba, kedy treba 
reagovať na európske výzvy,  

 
Ing. László Gyurovszky 
- myslí si, že pri schvaľovaní takejto akcie je vždy najdôležitejšie ako prvé vedieť 

investičné a prevádzkové náklady a ako zmenia tieto parametre rozpočet mesta, preto 
navrhol, aby toto bolo súčasťou materiálu, ktorý bude ohľadne plánovanej kompostárne 
predložený, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že pri konkrétnej žiadosti bude predložený materiál, pretože mesto musí schváliť 

spoluúčasť pri financovaní zo štrukturálnych fondov, ale nakoľko je ešte dostatok času, je 
teraz predložený len informatívny materiál, ktorý rozbieha nejakú procedúru, ktorá by 
mala vyústiť do toho, aby mesto vytlačilo takéto prevádzky z obytných zón a perspektívne 
pripravilo priestor na to, aby sa v tejto časti mesta mohli perspektívne pripraviť investičné 
akcie, ktoré sa týkajú likvidácie ďalších odpadov, ktoré v meste budú vznikať stále, 

- uviedol, že zatiaľ táto akcia mesto nestojí nič, pretože spoločnosť SITA Slovensko, a. s. 
dala vypracovať projekt a zabezpečuje kompletný inžiniering, 

- ďalej uviedol, že spoločnosť SITA Slovensko, a. s. je zaviazaná, že odpad bude likvidovať 
v cene akú vysúťažila,  
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Martin Alföldi 
- uviedol, že predloženie tohto materiálu vyplynulo z diskusného príspevku na 

predchádzajúcom mestskom zastupiteľstve, kedy bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ 
z dôvodu, že poslanci nemali dostatok informácií o tomto projekte a zopakoval, že ide len 
o informatívnu správu, 

- ďalej uviedol, že ukladacia časť uznesenia bude uvedená až pri schvaľovaní projektu 
a znova uviedol, že ide len o informatívny materiál, 

 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, či neskôr predložený materiál bude už obsahovať prevádzkové a investičné 

náklady, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v rámci všetkých výziev z európskych fondov a NFP pri takom objeme ako 

bude kompostáreň sa vyžaduje finančná analýza, ktorá sa predkladá v rámci projektu 
a bude zobrazovať investičné a prevádzkové náklady a taktiež udržateľnosť tejto akcie, 
teda vyčíslenie budúcich prevádzkových nákladov,  

 
Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- uviedla, že v súčasnosti sa menia všetky manuály, pretože bolo prijaté nové uznesenie 

Európskej únie, to znamená, že v súčasnosti sa nevie, o čom výzva bude, 
- myslí si, že zastupiteľstvo má rozhodovať až potom, keď bude daná výzva a budú na 

rokovanie predložené presné investičné, neinvestičné náklady, nenávratný finančný 
príspevok a kofinancovanie, až potom môže MsZ rozhodovať, teda v tomto prípade môže 
byť predložený materiál vnímaný len ako informácia, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že presne za účelom informovania poslancov bol predmetný materiál predložený 

a uviedol, že dňa 16. 12. 2009 bude prerokovanie enviromentálnej štúdie na kompostáreň, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že v podstate chcel diskutovať o tom, čo hovoril Ing. Gyurovszky, ale p. 

prednosta povedal, že mesto chce, ale mestské zastupiteľstvo je tiež mesto a preto si 
myslí, že strategické a koncepčné materiály by sa mali odsúhlasiť v prvom rade na 
rokovaní MsZ,  

- ďalej uviedol, že si nepamätá, že by mesto prijímalo nejakú koncepciu, ako sa v meste 
v oblasti nakladania s komunálnym odpadom bude pokračovať, so spoločnosťou SITA 
Slovensko, a.s. bolo niečo vysúťažené a tým to skončilo, 

- ďalej uviedol, že si tiež nepamätá, že by sa niekedy odsúhlasilo, že sa bude budovať 
kompostáreň, myslí si, že vždy sa na to ide opačným postupom, pretože podľa jeho názoru 
by sa najprv mali tieto koncepčné záležitosti prezentovať a takisto by mohla byť v rámci 
tejto informácie predložená stručná vízia toho, čo mesto chce, ale znova zopakoval, že si 
nepamätá, že by sa takýto materiál schvaľoval, 

- vrátil sa k tomu, že MsZ malo mať predložený nejaký konkrétny zámer, a s jeho 
predložením sa nemusí čakať až na výzvu, ako technicky a organizačne, aké budú prínosy, 
čo dovtedy kým snáď bude mesto v súťaži úspešné, ďalej mala byť predložená nejaká 
štúdia realizovateľnosti, a takisto otázka strategického partnera a nejakého spoločného 
postupu so spoločnosťou SITA Slovensko, a. s., toto všetko malo byť prezentované nielen 
verbálne a toto mu chýba, 
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- myslí si, že je to vždy tak, že MsZ je postavené pred hotovú úlohu s tým, že keď to 
neodsúhlasí, príde mesto o peniaze, či už je to pri školách alebo iných aktivitách, pretože 
je rýchlo treba podať prihlášku alebo reagovať na výzvu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že začal s tým, že mesto prijalo koncepčný materiál Program hospodárskeho 

a sociálneho rozvoja, kde jednotlivé segmenty budúceho rozvoja mesta, nových investícií, 
aj riešenie určitých sociálnych záležitostí, sociálnych ustanovení, ale nielen týchto dvoch 
boli zahrnuté, a v tomto materiáli MsZ schválilo aj vybudovanie kompostárne, je to tam 
explicitne povedané, 

- ďalej uviedol, že na rokovanie MsZ bol pripravený ďalší strategický materiál, ktorý bol 
schvaľovaný v roku 2007, keď vyšiel národný strategický rozvojový rámec pre čerpanie 
eurofondov v novom programovacom období 2007 až 2013 a aj v tomto materiáli boli 
predložené možnosti mesta, kde by sa mohlo zareagovať na výzvy, kde by sa mesto 
mohlo uchádzať o čerpanie eurofondov, teda platforma na to, aby sa pracovalo 
a pripravovali sa výzvy, pretože niekedy vyjdú tak, že je treba rýchlo zareagovať a až 
výzva spresní cieľ konkrétneho programu,  

 
Ing. Ivan Kováč 
- uviedol, že do diskusie sa prihlásil aj z dôvodu, že túto činnosť pre mesto vykonával a má 

dobré informácie o fondoch a aj o výške prevádzkových nákladov, ďalej uviedol, že kým 
sa nájde strategický partner a mesto s ním uzatvorí zmluvu o spolupráci, mesto sa preradí 
do kategórie 70 % financovanie z eurofondov z a 30 % spoluúčasť mesta, a nie 95 % 
financovanie z eurofondov a 5 % spoluúčasť mesta, z čoho vyplýva, že vzniknú finančné 
potreby, ktoré treba presunúť na spoločnosť SITA Slovensko, a.s., ale v tom prípade treba 
už teraz spraviť s predmetnou spoločnosťou zmluvu, čo sa ale spraviť nedá, pretože mesto 
presne nevie, čo bude chcieť a tiež primátor nemá mandát, aby mohol takúto zmluvu 
podpísať,  

- uviedol, že podľa jeho informácií boli výzvy na odpady a kompostárne posunuté aj 
z dôvodu, že boli nejaké špekulácie a výzva sa predpokladá až vo februári, 

- ďalej uviedol, že ak by mesto išlo samostatne, vtedy by platilo, že spoluúčasť mesta bude  
5 %, a vtedy by prevádzkovanie mohla vykonávať aj tretia osoba, ale musela by byť 
vybratá na základe výberového konania, 

- uviedol, že túto činnosť má mesto zabezpečenú cez spoločnosť SITA Slovensko, a. s. 
a myslí si, že za veľmi výhodnú cenu, ale tiež si myslí, že po vybudovaní kompostárne 
budú prevádzkové náklady nie malé a upozornil na to, že nestačí niečo len vybudovať, ale 
treba nájsť aj finančné prostriedky, ktoré budú pokrývať prevádzkové náklady, 

- myslí si, že do takýchto projektov treba ísť opatrne, pretože mesto uvažuje s vybudovaním 
kompostárne, ktorá bude mať kapacitu 5 000 ton, aj keď teraz produkuje cca 3 000 ton 
odpadu a môže sa stať, že v prvých troch rokoch, keď sa prevádzka monitoruje, nebude 
schopné túto kapacitu naplniť a bude problém ich doplniť z okolitých obcí, pretože 
vybudovanie kompostárne sa plánuje aj v Tešedíkove, 

- uviedol, že mesto má tieto služby zabezpečené na 10 rokov a myslí si, že aj po desiatich 
rokoch nebude problém túto službu zabezpečiť lacnejšie, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto má do roku 2019 so spoločnosťou SITA Slovensko, a. s. zazmluvnené, 

že robí likvidáciu odpadu za 882,- Sk/t, teda predpokladá sa, že za takúto cenu to bude 
robiť aj naďalej, 

- uviedol, že mesto by rado malo túto infraštruktúru sústredenú mimo obytných zón mesta 
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tak, aby bola zabezpečená kvalitná likvidácia biologického odpadu, ale všetko ukáže 
výzva, 

- uviedol, že ďalším motívom je pripraviť toto územie, keď už tam nebude kompostáreň 
tak, aby sa tu ďalej mohla rozvíjať podnikateľská činnosť, ktorá je tu územným plánom 
vyčlenená, ale nedá sa tam dostať cez cudzie pozemky, 

 
Ing. Ivan Kováč 
- uviedol, že chcel poukázať na to, že cena, ktorú teraz mesto platí, je tak výhodná, že 

možno pokrýva len zvoz odpadu, a preto si myslí, že nie je reálne, aby v tejto cene 
dokázala prevádzkovať aj kompostáreň, 

 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh 
- uviedol, že medzisklad by sa mal nachádzať pri ČOV smerom na Vlčany a má obavu, že 

mesto si spôsobí problém, pretože všetok komunálny odpad, ktorý spoločnosť SITA 
Slovensko, a. s. zbiera z celého územia sa zváža do medziskladu, to znamená, že by sa 
všetok odpad zvážal cez mesto smerom na Vlčany, kde by sa tento odpad preložil a znovu 
by sa zvážal naspäť cez celé mesto smerom von zo Šale, preto podal poslanecký návrh, 
aby bola do uznesenia doplnená časť:  
C. ukladá 
predložiť zámer vybudovania kompostárne, ktorý bude obsahovať aj analýzu návratnosti 
investícií a štatistiku vozidiel smerujúcich do medziskladu komunálneho odpadu mesačne 
s uvedením pôvodu odpadu a počet vozidiel smerujúcich z medziskladu na skládku.  
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
 

Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na minulom rokovaní MsZ sa opýtal, či je vyčíslené, čo kompostáreň mestu 

prinesie, ale teraz je opätovne tento materiál predložený a Ing. Mečiar teraz vystúpi s tým, 
že by sa malo riešiť, čo mestu táto kompostáreň  prinesie,  

- uviedol, že je už z toho zmätený a stále nechápe, prečo mestské zastupiteľstvo 
prerokováva niečo, z čoho vôbec nie je jasný prínos mestu, 

- myslí si, že prerokovaniu v MsZ mal predchádzať proces vyhodnotenia a prípravy 
analýzy, čo je zmyslom tohto projektu, pretože teraz sa mu zdá, že je to len snaha získať 
peniaze z europrojektov za každú cenu, a tiež nerozumie, prečo by sa malo prijímať 
nejaké uznesenie, pretože ak sa povie, že to bude potom stáť napr. 600 Sk, to je už 
merateľný parameter, ale žiadny takýto parameter neexistuje a obáva sa toho, že vo chvíli 
keď mesto zistí, aký to má prínos alebo koľko prerobí, bude už tento proces tak 
rozbehnutý, že sa nebude dať zastaviť, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že je tiež zmätený, pretože nevie, či to bola podpora jeho návrhu, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že chcel len poukázať na to, že všetko, čo teraz žiada Ing. Mečiar, on už 

požadoval na minulom rokovaní MsZ, 
 
Martin Alföldi 
- uviedol, že v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v roku 2007 bola 

kompostáreň schválená a teraz bola predložená informácia o tom, aké kroky sa spravili 
a na ďalšie rokovanie MsZ sa vypracuje a predloží požadovaná analýza. 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
C.  ukladá 
      predložiť zámer vybudovania kompostárne, ktorý bude obsahovať aj analýzu návratnosti 

investícií a štatistiku vozidiel smerujúcich do medziskladu komunálneho odpadu mesačne 
s uvedením pôvodu odpadu a počet vozidiel smerujúcich z medziskladu na skládku.  

      T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Prezentácia: 22 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Životné prostredie, 

B. berie na vedomie  
informáciu o postupe prípravy podkladov pre podanie žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci OP Životné prostredie, 

C. ukladá 
predložiť zámer vybudovania kompostárne, ktorý bude obsahovať aj analýzu návratnosti 
investícií a štatistiku vozidiel smerujúcich do medziskladu komunálneho odpadu mesačne 
s uvedením pôvodu odpadu a počet vozidiel smerujúcich z medziskladu na skládku.  
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010         Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 22 
Za:  18  
Proti:    0 
Zdržal sa:   4 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VZN, NORMY MESTA A UZNESENIA 
 
1. Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa - 

materiál číslo B 1/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. František Botka – poslanecký návrh  
- navrhol, aby bola v alternatíve č.1 upravená sadzba dane zo stavieb v § 3, bod 1, písm. f/ 

na sumu 2,330 EUR 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Františka Botku v znení: 
- upraviť sadzbu dane zo stavieb v § 3, bod 1, písm. f/ na sumu 2,330 EUR 
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Prezentácia: 21 
Za:  12  
Proti:    2 
Zdržal sa:   7 
Poslanecký návrh Ing. Františka Botku bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,  
B. schvaľuje 

VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v alternatíve č. 1 
so zapracovaním schváleného poslaneckého návrhu Ing. Františka Botku. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  13  
Proti:    1 
Zdržal sa:   8 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa,  
B. schvaľuje 

VZN mesta Šaľa č. 11/2009 o dani z nehnuteľností na území mesta Šaľa v alternatíve č. 2. 
 
Prezentácia: 22 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh VZN mesta Šaľa č. .../2009 Zásady hospodárenia s majetkom mesta - materiál 

číslo B 2/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Belický – procedurálny návrh 
- opýtal sa, čo je dôvodom zmeny pri prenájme nebytových priestorov majetku mesta, 

pretože v návrhu VZN dochádza k zásadnej zmene a to, že už o prenájme nebude 
rozhodovať nikto, ale rozhodne cena a uviedol, že nie je stotožnený s tým, že by mali 
rozhodovať len peniaze, pretože si myslí, že mesto si má ponechať kontrolu nad 
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prenajímanými priestormi a je podľa neho vylúčené, aby mesto ponúklo na prenájom 
napríklad priestor v kultúrnom dome bez toho, aby vôbec tušilo, čo sa tam bude 
prevádzkovať, 

- myslí si, že to nemá žiadnu logiku pre reguláciu toho, načo mesto využíva svoj majetok 
a myslí si, že predmetné VZN by malo byť prepracované, pretože cena ako rozhodujúce 
kritérium pre všetko je takmer vo všetkých ustanoveniach VZN a nemyslí si, že peniaze 
sú jediným a rozhodujúcim kritériom, podľa ktorého má mesto postupovať, 

- navrhol stiahnuť materiál z rokovania MsZ, vyvolať širšiu diskusiu o predmetnom VZN  
a prepracovať VZN tak, aby peniaze neboli jediným kritériom, na základe ktorého sa 
prenechá mestský majetok do užívania.  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Mgr. Jozefa Belického v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ a prepracovať VZN mesta Šaľa - Zásady hospodárenia 

s majetkom mesta 
Prezentácia: 17 
Za:  15  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Procedurálny návrh Mgr. Jozefa Belického bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
 
 
3. Návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2009 – XXIV. z 5. riadneho zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. septembra 2009 - materiál číslo B 3/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Miroslav Polónyi 
- opýtal sa, či by nebolo dobré dať do uznesenia, aby bol prenájom stanovísk viazaný na 

platnosť zmluvy, aj keď predpokladá, že bude do roku 2019 dodržaná, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že toto sa týka účtovníctva, teda ak by sa odstúpilo od zmluvy, spoločnosť SITA 

Slovensko, a. s. doodpisuje majetok, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- upozornil na chybu v predchádzajúcom materiáli, a to, že Nám. A. Dubčeka už v Šali nie 

je. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2009 – XXIV. z 5. riadneho zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. septembra 2009, 

B. schvaľuje 
zmenu Uznesenia č. 5/2009 – XXIV. z 5. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Šali zo dňa 10. septembra 2009 nasledovne: 
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- v časti B. schvaľuje sa vypúšťa časť textu v znení „na dobu nájmu 5-tich rokov“ 
a nahrádza sa textom v znení „na dobu nájmu do 31. 12. 2019“. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až október 2009 - 

materiál číslo C 1/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že pri tomto materiáli chcel poukázať na určité skutočnosti z tohto roku, ktoré 

podľa jeho názoru sú určitým mementom aj pre nasledujúci rok, a to, že prehľad 
podielových daní, ktoré mesto v tomto roku doteraz inkasovalo, s tým, že podstatnú 
položku tvorili aj podielové dane ako doplatok z roku 2008 a keby nebolo tohto doplatku, 
asi by bol prepad väčší a detto aj vývoj kapitálových príjmov rozpočtu, 

- uviedol, že to hovorí preto, lebo toto sú piliere rozpočtu na ďalší rok a myslí si, že vývoj 
bude na budúci rok ešte horší ako tento rok. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až október 2009, 
B. berie na vedomie 

prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január až október 2009. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  17  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009 - materiál číslo C 2/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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Ing. Helena Psotová 
- myslí si, že tento materiál má zlý názov, pretože podľa nej z názvu vyplýva, že ide 

o materiál týkajúci sa škôl a školských zariadení, ale obsah s názvom nekorešponduje, 
- uviedla, že čo sa týka rozpočtu škôl, mal by byť vypracovaný zvlášť a keďže ide 

o prenesený výkon štátnej správy, túto zmenu podporuje, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že sa znovu musí vrátiť ku kritickému pohľadu na túto aktivitu a čo sa týka 

úpravy rozpočtu mesta obdržali poslanci pred rokovaním MsZ materiály, ktoré ale pre 
krátkosť času nemal možnosť preštudovať, 

- uviedol, že nakoľko ide už o štvrtý návrh tretej úpravy rozpočtu, svedčí to o tom, že 
v tomto procese zmien je niekde závažná chyba resp. viac chýb a zastáva názor, že 
základná chyba je v manažovaní odbornej časti návrhov na zmeny, ďalej v procedurálnej 
časti, ako aj v komunikácii medzi vedením mesta a poslancami mestského zastupiteľstva, 
v zásade v odbornej vecnej časti zmien bolo potrebné podobnými vystúpeniami dokopať 
predstaviteľov mesta k tomu, aby sa znížili bežné výdavky a aby si uvedomili nereálnosť 
kapitálových príjmov, 

- uviedol, že v procedurálnej časti rozpočtu chcel poukázať na nepripravenosť reagovať na 
pripomienky a mať pripravené variantné riešenia, prakticky všetko čo sa udialo sa udialo 
na základe procedurálnych a poslaneckých návrhov poslancov mestského zastupiteľstva, 
čomu sa dalo predísť,  

- ďalej uviedol, že v oblasti komunikácie a pozitívneho lobovania pre schválenie úpravy 
rozpočtu sa zo strany mesta neurobilo absolútne nič, oblasť komunikácie a procedúry, 
chcel zvýrazniť už len jednou skutočnosťou, pri ktorej v konečnom dôsledku zlyhala aj  
vecnosť, 

- ďalej uviedol, že už v prvom rozpočte na rok 2009 nebol dostatočný objem voľných 
prostriedkov z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu na optimálne riadenie dlhovej 
služby, prvá úprava tieto prostriedky ešte zhruba o polovicu znížila a druhá ich znížila 
ešte o niekoľko desiatok tisíc EUR, čo znamená, že už pri schvaľovaní rozpočtu, prvej ako 
aj druhej zmeny, muselo byť jasné, že mimoriadna splátka úveru na prefinancovanie 
rekonštrukcie ZŠ Murgaša bola nereálna, 

- uviedol, že to, čo sa vtedy netušilo, bol výpadok kapitálových príjmov za predaj majetku 
mesta,  

- ďalej uviedol, že ho zaráža, akým spôsobom bolo na predchádzajúcom mimoriadnom 
rokovaní MsZ odsúhlasené nesplatenie mimoriadnej splátky úveru na rekonštrukciu ZŠ 
Murgaša, uviedol, že on sám podporil uznesenia ohľadom zmeny rozpočtu školstva, ale 
netušil, že tým vlastne odsúhlasuje aj nesplatenie úveru a zistil to až z tohto predloženého 
materiálu, je presvedčený, že o tejto položke sa malo hlasovať osobitne, tak ako sa 
hlasovalo o prijatí úveru, 

- ďalej uviedol, že v predchádzajúcich variantoch tretej zmeny rozpočtu sa uvádzalo, že 
uvedený úver sa začne splácať v roku 2010, a aká je skutočnosť sa uvidí pri prerokovávaní 
nasledujúceho materiálu, teda návrhu rozpočtu na rok 2010, a ak si tento materiál dobre 
preštudoval, žiadne splácanie tohto úveru sa nepredpokladá, 

- uviedol, že pripomienky, ktoré predložil na predchádzajúcich rokovaniach MsZ 
k problematike rozpočtu sú prakticky v platnosti aj teraz, a vzhľadom k tomu nebude 
hlasovať za predloženú zmenu rozpočtu na rok 2009. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2009,  

B. schvaľuje  
úpravu rozpočtu mesta Šaľa, škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa na rok 2009 v predloženom znení: 

 
Bežné príjmy:                                           11 883 713 EUR 
Bežné výdavky:                                        11 666 803 EUR 
Rozdiel:                                                                            216 910 EUR 
 
Kapitálové príjmy:                                           1 814 726 EUR 
Kapitálové výdavky:                                        1 731 140 EUR 
Rozdiel:                                                                   83 586 EUR 

    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:             13 698 439 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:         13 397 943 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:                                     300 496 EUR 
 
Príjmové finančné operácie:                                          2 139 031 EUR 
Výdavkové finančné operácie:                                      2 439 527 EUR 
Rozdiel:                                                                          - 300 496 EUR 

 
Rozpočet na rok 2009 celkom: 

      Príjmy celkom:                                        15 837 470 EUR 
      Výdavky celkom:                                    15 837 470 EUR 
      Rozdiel celkom:                                                                   0 

 
Prezentácia: 19 
Za:    6  
Proti:    3 
Zdržal sa: 10 
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2010 s výhľadom na roky 2011 
a 2012 
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2010 s výhľadom na roky 2011 a 2012 - materiál číslo C 3/7/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ a Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
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Ing. Štefan Bartošovič – procedurálny návrh 
- uviedol, že napriek tomu, čo prezentovala hlavná kontrolórka a možno aj predkladatelia si 

myslí, že tento návrh rozpočtu na rok 2010 nie je dobrý, že bol šitý horúcou ihlou 
a chýbala dlhodobejšia diskusia za účasti všetkých poslancov, aj keď na poslednú chvíľu 
bola snaha zorganizovať nejaké stretnutie pred predložením materiálu na rokovanie MsZ, 
ale vzhľadom na to, ako to bolo narýchlo zvolané a ako sa to organizovalo, nie každému 
mohla účasť časovo vyjsť, 

- myslí si, že mesto sa rúti do vysokej úverovej zaťaženosti a veľká neznáma je v riadení 
dlhovej služby, vrátane úveru na ZŠ Murgaša, ďalej nie je presvedčený o reálnosti príjmu 
za predávaný majetok, ide možno o najväčší predaj v novodobej histórii samosprávy za 
konkrétny rok, a takisto nie je presvedčený o reálnosti a realizovateľnosti kapitálových 
výdavkov resp. investičných akcií, taký rozsah tu ešte tiež za rok nebol,  

- ďalej uviedol, že dôvodová správa neuvádza žiadne riziká, aj keď ich hlavná kontrolórka 
vo svojom vystúpení prezentovala a hlavne spôsoby predchádzania rizikám, myslí si, že 
dôvodová správa mohla na 2 – 3 stranách hutne zhrnúť všetky východiská, ale teraz je 
v materiáli treba hľadať všetky informácie a súvislosti, uviedol, že má inú predstavu, ako 
by mal rozpočet vyzerať, 

- ďalej uviedol, že v návrhu uznesenia v bode B 4. a 5. sa od poslancov v bode 4. požaduje 
odsúhlasenie ďalšieho úveru na financovanie investičných akcií, a v bode 5. dokonca 
biankoúverového prísľubu na prijatie úveru na spolufinancovanie investičných akcií 
„v potrebnej výške“, čo sa mu zdá trochu pritiahnuté za vlasy, 

- uviedol, že nechce ďalej pokračovať detailami, ale jeho postreh z tohto celého je, že 
v budúcnosti je podľa jeho názoru tento návrh cestou do pekla, z pohľadu splácania 
úverov rozhodujúcim zdrojom bude prebytok bežného rozpočtu a podľa jeho odhadu bude 
potreba okolo 400 tis. EUR a viac, pritom je viac ako isté, že príjmy z podielových daní 
v nasledujúcom roku budú nižšie ako v tomto roku, inkaso za plánovaný predaj majetku 
mesta je podľa doterajších skúseností tiež ťažko odhadnúť a malo by sa jednoznačne 
vedieť kedy a z čoho prijaté úvery mesto uhradí, 

- nasledujúci rok končí volebné obdobie pre toto mestské zastupiteľstvo a myslí si, že by sa 
mal novozvolenému zastupiteľstvu zanechať čistý stôl, z toho dôvodu a na základe 
predložených pripomienok podal procedurálny návrh stiahnuť predložený materiál 
z rokovania MsZ a na nasledujúce rokovanie MsZ predložiť návrh doplnený o nasledujúce 
časti, technicko - organizačné opatrenia v oblasti predaja majetku s konkrétnymi termínmi 
a konkrétnou zodpovednosťou, investičné akcie zoradiť podľa priorít a v prvom rade 
realizovať tie, na ktoré mesto dostane nenávratný finančný príspevok a tie, kde je mesto 
pod prípadnými zmluvnými sankciami, zároveň odporučil znížiť rozsah investícií, zreálniť 
dlhovú službu na rok 2010, s výhľadom na roky 2011 a 2012, do splácania úverov 
zakomponovať aj splácanie úveru na ZŠ Murgaša, na rozhodujúce investičné akcie 
pripraviť technicko - organizačné a finančné zabezpečenie týchto akcií, uviesť riziká 
rozpočtu a spôsob predchádzania alebo riešenia rizík, 

- ďalej, k stanovisku finančnej komisie uviedol, že je potrebné posúdiť aj predchádzajúce 
doplnky a v dostatočnom predstihu zorganizovať prerokovanie materiálu za účasti 
poslancov MsZ. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ. 
Prezentácia: 18 
Za:  14  
Proti:    3 
Zdržal sa:   1 
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Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
 
 
4. Informácia o odpísaní daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľností - materiál číslo  

C 4/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. László Gyurovszky 
- opýtal sa, ako vznikla pohľadávka mesta voči družstvu v Tešedíkove, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že táto pohľadávka vznikla z prenájmu pôdy v katastri mesta, 
 
Ing. Daša Danadová 
- uviedla, že družstvo tu malo nejaké pozemky, za ktoré malo platiť daň z nehnuteľností, 

alebo je možné, že ide o pozemky ľudí, ktorí neplatia dane a obhospodaruje ich družstvo 
v Tešedíkove. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o odpísaní daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľností,  
B. berie na vedomie 

informáciu o odpísaní daňových nedoplatkov na dani z nehnuteľností.  
 

Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

5. Upustenie od vymáhania pohľadávky - materiál číslo C 5/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o priebehu exekučného konania voči dlžníkovi Danielovi Rihošekovi, ul. Gen. 
Svobodu č. 15, 927 01  Šaľa, 

B. schvaľuje 
upustiť od vymáhania pohľadávky vo výške 1.108,08 EUR (33 382,02 SKK) voči 
dlžníkovi Danielovi Rihošekovi, ul. Gen. Svobodu č.15, 927 01  Šaľa, v súlade s bodom 5 
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§ 5 VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta a odpísať pohľadávku. 
 

Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
6. Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 - materiál číslo  

C 6/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009, 
B. schvaľuje 

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2009 v predloženom znení. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
   
1. Magdaléna Vadászová, SNP 954/18, Šaľa; Imrich Donáth, SRN, Bad Homburg VD 

Höhe Im Nesselbornfeld 21 – opätovná žiadosť o vrátenie pozemku na Feketeházyho 
ul. v Šali - materiál číslo D 1/7/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Milena Veresová 
- uviedla, že VMČ č. 1 nesúhlasí s odpredajom predmetného pozemku, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že ho zaráža, že žiadatelia si dávajú podmienku a to, že sa vzdávajú možnosti 

odvolania voči rozhodnutiu pre stavbu záchytného parkoviska pod podmienkou zrušenia 
kúpnej zmluvy z roku 2005. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

opätovnú žiadosť o vrátenie pozemku na Feketeházyho ul. v Šali, 
B. konštatuje, 

že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. ide o vrátenie pozemku  
v nadobúdacej kúpnej cene,  

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 2009/4 o výmere 183 m2, v cene  
4,979 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 911,15 Eur do podielového spoluvlastníctva Magdalény 
Vadászovej, rod. Donáthovej, trvale bytom Šaľa, SNP 954/18 v podiele ½ a Imricha 
Donátha, trvale bytom SRN, Bad Homburg VD Höhe Im Nesselbornfeld 21 v podiele ½.  

 
Prezentácia: 17 
Za:     1 
Proti:    6 
Zdržal sa: 10  
 
MsZ   n e p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Róbert Horváth a manželka Oľga, Šaľa, Jaseňová ul. – opätovná žiadosť 

o odkúpenie pozemku na Jaseňovej ul. v Šali - materiál číslo D 2/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Hollý – procedurálny návrh  
- navrhol osloviť žiadateľa s tým, či nechce odkúpiť aj zvyšnú časť pozemku, aby tu 

nezostal pás pozemku, o ktorý sa mesto bude musieť starať a navrhol stiahnuť materiál 
z rokovania MsZ, 

 
Ing. Miroslav Polónyi  
- uviedol, že celý pozemok je široký cca 6 m, žiadateľ má prenajaté asi 2 m a teraz žiada 

o ďalší 1 m, tým pádom tam ostane cca 2 m nevyužitého pozemku, 
 
Ing. Helena Psotová  
- myslí si, že mestské zastupiteľstvo by malo rokovať o tom, čo žiadatelia žiadajú, 
 
Ing. Peter Hollý 
- uviedol, že v prípade, ak žiadatelia neprejavia záujem o kúpu predmetnej časti pozemku, 

nemá námietky voči odpredaju podľa predloženej žiadosti, ale bol by rád, keby sa najprv 
oslovili.   

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing.  Petra Hollého v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ 
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Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Ing. Petra Hollého bol prijatý a materiál bol stiahnutý z rokovania 
MsZ. 
 
Primátor mesta upozornil poslancov na rozdiel medzi procedurálnym a poslaneckým 
návrhom, teda na nemožnosť zadávania úloh pri predložení procedurálneho návrhu. 
 
 
3. Darina Kárasová, Šaľa, Hliník 1903/20 – opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku pri 

Spoločenskom dome vo Veči - materiál číslo D 3/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Jozef Mečiar – poslanecký návrh  
- podal poslanecký návrh, a to v zmysle záverov finančnej komisie, doplniť uznesenie         

o časť C. ukladá predložiť vyhlásenie VOS na predaj predmetného pozemku 
T: 1. riadne MsZ v roku 2010  Z: prednosta MsÚ 

 
Ladislav Košičár – faktická poznámka 
- uviedol, že nebolo prečítané celé odporúčanie VMČ č. 3, ktorý odporučil nevyhlasovať na 

predmetný pozemok žiadnu súťaž a nakoľko sa nachádza bezprostredne za pozemkom 
bývalej školy na Komenského ulici, VMČ odporučil ponechať predmetný pozemok vo 
vlastníctve mesta a až po zrealizovaní rekonštrukcie objektu na Komenského ulici 
uvažovať, ako sa bude s týmto pozemkom nakladať, 

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že súhlasí s návrhom p. Košičára a tiež navrhol predmetný pozemok nepredávať. 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Jozefa Mečiara v znení: 
C. ukladá 
     predložiť vyhlásenie VOS na predaj predmetného pozemku 
     T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010              Z: prednosta MsÚ  
Prezentácia: 16 
Za:    5 
Proti:    9 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara nebol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku pri Spoločenskom dome vo Veči, 
B. neschvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3205/1 o výmere cca 674 m2 za účelom 
výstavby rodinného domu, pre Darinu Karasovú, trvale bytom Šaľa, Hliník 1903/20. 
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Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. PRO - HAND, s.r.o., Z. Kodálya 787, Galanta – žiadosť o odkúpenie pozemku na 

Nitrianskej ul. v Šali - materiál číslo D 4/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, 
B. konštatuje, 

že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 4 bodu 1 písm. d) 2 novelizovaného 
VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009, t.j. ide o prevod pozemku, ku 
ktorému má nadobúdateľ s mestom uzatvorený nájomný vzťah a zrealizoval na ňom 
stavbu v jeho vlastníctve, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku, časť parc. č. 3080/232 a 3080/272 o celkovej výmere 
cca 447 m2 (výmeru upresní GP), v cene 43,152 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 
19 288,94 Eur, pre spoločnosť PRO-HAND, s.r.o., so sídlom v Galante, Z. Kodálya 787, 
zastúpenú konateľom Rolandom Šafárom, IČO: 34 138 811. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Bohumil Sýkora a manželka Beáta, Šaľa, Javorová 18 – opätovná žiadosť 

o odkúpenie pozemku na Javorovej ul. v Šali - materiál číslo D 5/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že ak niekto prejaví záujem o kúpu pozemku susediaceho s jeho parcelou, mesto 

zrazu ide vypisovať výberové konanie na odpredaj tohto pozemku, ktorý vlastne môžu 
kúpiť len dvaja vlastníci rodinných domov, medzi ktorými sa predmetný pozemok 
nachádza a opýtal sa, čo tým mesto sleduje, 
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mestské zastupiteľstvo už odsúhlasilo odpredaj predmetného pozemku, ale 

žiadateľ nesúhlasil s ponúknutou cenou,  
- uviedol, že predmetný pozemok sa môže predať aj napriamo, ale k tomu je potrebný 

súhlas 3/5 väčšiny poslancov,  
 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že sa stotožňuje s tým, čo povedal MUDr. Grell a nerozumie, prečo sa hlasuje 

o cene 43,152 EUR, keď žiadateľ žiada cenu 5 EUR, podľa jeho názoru sa malo hlasovať 
o tejto cene, a ak sa s ňou poslanci nestotožňujú, jednoducho s ňou nebudú súhlasiť,  

- uviedol, že podľa jeho názoru je toto uznesenie úplne zmätočné, pretože poslanci majú 
hlasovať o niečom inom, ako žiada žiadateľ, myslí si, že by sa mali vyjadriť len k tomu, či 
cenu 5 EUR/m² pozemku schvaľujú alebo neschvaľujú, 

- znovu uviedol, že uznesenie vôbec nezohľadňuje žiadosť žiadateľa, ale zohľadňuje návrh 
komisie mestského zastupiteľstva alebo mestského úradu, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že poslanci majú právo zmeniť navrhnutú cenu,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že uznesenie malo byť navrhnuté tak, aby mestské zastupiteľstvo malo právo 

nesúhlasiť s tým,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že v tomto prípade sa aktívne všetko spraví, ale čo sa týka rizík pri rozpočte, tam 

sa mesto tvári ako mŕtvy chrobák, všetko je v poriadku, len to poslanci schváľte,  
- uviedol, že poslancom sú predkladané nekvalitné a neúplné materiály, myslí si, že 

poslanec je na to, aby mal predložený návrh tak, aby sa k nemu vedel vyjadriť, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v dôvodovej správe sú uvedené všetky možnosti, ktoré sa môžu využiť,  
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že toto nie je prvý prípad, kedy si niekto niečo žiada a ponúknuté je mu niečo iné 

a myslí si, že keď žiadateľ má záujem odkúpiť pozemok za 5 EUR/m², má byť 
odpovedané áno alebo nie a mesto nemá dávať návody na ďalšie riešenia, pretože občan 
o to nežiadal,  

 
Ing. Božena Tóthová 
- uviedla, že mestský úrad postupoval v zmysle zákona o majetku obcí platného od  

01. 07. 2009, na základe ktorého bolo mestským zastupiteľstvo schválené a prijaté VZN, 
z ktorého vyplýva, že mestské zastupiteľstvo má určiť formu odpredaja, 

- uviedla, že nejde o verejnú obchodnú súťaž ale o ponukové konanie, 
 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že návrh na uznesenie nemôže byť pripravený v rozpore so zákonom, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nikto, ani ústavný zákon nemôže zamedziť občanovi obrátiť sa na samosprávu 

so svojou žiadosťou a myslí si, že mestské zastupiteľstvo nepostupuje v rozpore s ničím, 
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ak na jeho žiadosť odpovie, že nesúhlasí s cenou, pretože máme prijaté VZN, kde je 
stanovená iná cena a hovorí o tom, aby sa nehlasovalo o niečom, čoho sa žiadateľ 
nedožadoval, 

 
Ing. Miroslav Polónyi – poslanecký návrh 
- uviedol, že v tomto prípade, ak nebude určený osobitný zreteľ, nie je možné odpredať 

pozemok napriamo, preto schvaľuje práve to, že bude realizovaný odpredaj formou 
ponuky, ale na druhej strane súhlasí s tým, že cena navrhnutá mestským úradom je 
vysoká, ale cena 5 EUR/m² sa mu zdá príliš nízka, preto navrhol, aby cena stanovená pri 
predkladaní cenových ponúk bola stanovená na 15 EUR/m², 

 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- uviedol, že súhlasí s tým, že uznesenie, ktoré je predložené mestským úradom nemôže byť 

v rozpore so zákonom, ale na druhej strane musí byť o tom, o čo žiadateľ žiada, ak žiada 
o predaj za sumu 5 EUR/m² a spracovateľ s tým súhlasí, tak návrh na uznesenie musí byť 
vo forme, že je to prípad osobitného zreteľa a uznesenie musí byť v súlade so zákonom, 

- uviedol, že si nevie predstaviť, že by sa na mestské zastupiteľstvo predložil návrh na 
uznesenie v takej podobe, ako ho predložil žiadateľ, hlavne ak by bol v rozpore so 
zákonom a už vôbec nie, aby sa o ňom hlasovalo, uviedol, že to nie je možné, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- myslí si, že by každá žiadosť mala byť prediskutovaná so žiadateľom a mala by mu byť 

poskytnutá rada a poučenie, ako žiadosť napísať tak, aby bola v súlade so zákonom, tým 
sa vyhneme tomu, aby sa mestské zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťami, ktoré aj tak nevie 
doriešiť, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že z dôvodu dodržania ustanovení zákona je nutné vyhlásiť ponukové konanie 

a je snaha urýchliť tým tento proces, 
 
Ing. László Gyurovszky – faktická poznámka 
- súhlasí s názorom, že by mesto malo najprv rokovať s občanmi, aby boli žiadosti podané 

tak, aby a o nich dalo hlasovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Miroslava 
Polónyiho v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

opätovnú žiadosť o odkúpenie pozemku na Javorovej ul. v Šali, 
B. schvaľuje 

uverejnenie oznámenia na predkladanie cenových ponúk na priamy odpredaj pozemku, 
časť parc. č. 614/97 o výmere cca 265 m2, v minimálnej cene 15,- Eur/m2 a prijaté cenové 
ponuky následne predložiť na ďalšie zasadnutie MsZ, kde budú vyhodnotené, 

C. ukladá  
1. uverejniť oznámenie na predkladanie cenových ponúk na priamy odpredaj pozemku, 

časť parc. č. 614/97 o výmere cca 265 m2 v minimálnej cene 15,- Eur/m², 
T: 16. 12. 2009                                                      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. prijaté cenové ponuky predložiť na vyhodnotenie na zasadnutie MsZ.  
T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
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Prezentácia: 12 
Za:    8 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3  
Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov, mestské zastupiteľstvo nebolo 
uznášaniaschopné, bola vyhlásená prestávka a hlasovanie sa opakovalo.  
 
Opakované hlasovanie: 
Prezentácia: 19 
Za:  10 
Proti:    0 
Zdržal sa:   9  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Ponuka pozemkov na odpredaj na ul. Záhradníckej v Šali - materiál číslo D 6/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či aj v prípade, ak mesto vytypuje pozemky podľa nového zákona, určí ich na 

odpredaj a stanoví cenu, treba robiť ponukové konanie, pretože si myslí, že občan, ktorý 
má záujem o kúpu pozemku musí vopred vedieť cenu, nerozumie tomu, prečo by malo 
byť vyhlásené ponukové konanie, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že podľa zákona je potrebné urobiť ponukové konanie a stanoviť minimálnu cenu 

a táto cena sa odvíja od hodnotovej mapy, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že je pre neho nepochopiteľné, prečo by malo mesto robiť ponukové konanie na 

pozemky, ktorých cenu už schválilo a tiež nerozumie tomu, ako si niekto môže kupovať 
pozemok bez toho, aby vedel aká bude jeho cena, pretože každý záujemca o kúpu 
pozemku má stanovený nejaký rozpočet, potom sa spraví dražba a cena bude určená podľa 
toho, kto dá viac, podľa jeho názoru to takto nemôže fungovať a ide o zlý výklad zákona, 

 
JUDr. Silvia Benkovičová 
- uviedla, že podľa zákona poslanci v prvom rade vyberú cestu akou sa pôjde, teda či sa 

bude nehnuteľnosť predávať verejnou obchodnou súťažou, dražbou alebo priamym 
predajom, keď sa vyberie niektorý zo spôsobov, následne sa musí vypísať ponukové 
konanie, kde sa prijímajú cenové ponuky a až následne je možné pozemok predávať, teda 
mesto vlastne dopredu nebude vedieť komu pozemok predáva,  

- ďalej uviedla, že mesto môže predať pozemok aj priamym predajom, a ak by mesto chcelo 
nejakým spôsobom niekoho uprednostniť, tak v tomto prípade sa uvedú dôvody 
osobitného zreteľa a odpredaj musí byť schválený 3/5 väčšinou. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, 
B. schvaľuje 

vyhlásenie a podmienky ponukového konania na predaj pozemkov č. 1 a č. 2 na 
Záhradníckej ul. v Šali, časť parc. č. 614/46 a 614/40 podľa predloženého návrhu, 

C. ukladá 
1. vyhlásiť ponukové konanie na predaj pozemkov č. 1 a č. 2 na Záhradníckej ul. v Šali, 

časť parc. č. 614/46 a 614/40 v zmysle schválených podmienok, 
T: 16. 12. 2009                                                      Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

2. informovať MsZ o výsledku ponukového konania. 
 T: 1. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Ivan Marček, Šaľa, Gen. L. Svobodu 7 – žiadosť o odkúpenie pozemku na 

Nitrianskej ul. v Šali - materiál číslo D 7/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o odkúpenie pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, 
B. konštatuje, 

že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. odkupovaný pozemok 
tvorí jeden celok s jestvujúcou budovou v jeho vlastníctve, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemkov, v k.ú. Šaľa v CKN časť parc. č. 3080/3 o výmere  
17 m2, v cene 26,555 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 451,43 Eur pre Ivana Marčeka, bytom 
Šaľa, Gen L. Svobodu 1935/7.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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8. Informácia ohľadom plnenia Uznesenia č. 6/2009 – I. (areál na ul. Dolnej) - materiál 
číslo D 8/7/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
Ing. Jozef Mečiar 
- podporil alternatívu č. 1, 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- opýtal sa predkladateľa, ktorú alternatívu odporúča mestský úrad, 
- uviedol, že je dosť neobvyklé, ale ak je to v materiáli napísané a je to pravda, že cena pre 

spoločnosť SITA Slovensko, a. s. bola stanovená na základe znaleckého posudku, ktorý si 
dala spraviť spoločnosť SITA Slovensko, a. s. a opýtal sa, či sa s tým mesto stotožňuje, 
myslí si, že to nie je štandardný postup a opýtal sa, prečo sa zvolil takýto postup, 

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mestský úrad odporúča alternatívu č. 1, 
- uviedol, že je to pravda a mesto sa s touto cenou stotožnilo a ďalej tiež uviedol, že mesto 

navrhlo aj takéto riešenie, že by sa využila ponuka spoločnosti SITA Slovensko, a. s., na 
ktorej od začiatku trvajú s tým, že by sa areál predal týmto trom nájomníkom. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (1. alternatíva) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu ohľadom plnenia Uznesenia č. 6/2009 - I. (areál na ul. Dolnej),  
B. konštatuje,  

že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.138/1991 
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 písm. d 3) a ods. 2 VZN  
č. 9/2000, o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C na LV č. 1 pre  k.ú. Šaľa 
nachádzajúcich sa v areáli na ul. Dolnej, v rozsahu špecifikovanom v prílohe č. 1 tohto 
uznesenia, pre: 
- SITA Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, ul. Kukuričná 8, IČO 36046221, za cenu 

421 000 EUR, 
- PLASTIX, s.r.o, so sídlom Šaľa, ul. Hviezdoslavova 2, IČO 34126945, za cenu 

100 630 EUR,  
- Július BUCH-BUCH, so sídlom Šaľa, ul. Budovateľská 17, IČO 14132168, za cenu 

26 780 EUR 
Uznesenie je vykonateľné so súhlasom Ministerstva financií SR. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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9. Kiara, s. r. o., Čierna Voda č. 434, 925 06 – žiadosť o zníženie nájomného na rok 
2009 za prenájom pozemku na Nám. Sv. Juraja v Šali - materiál číslo D 9/7/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o zníženie nájomného na rok 2009 za prenájom pozemku na Nám. Sv. Juraja, 
B. konštatuje, 

že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. žiadateľ nemohol 
pozemok riadne užívať z dôvodu nedoriešených vlastníckych vzťahov, 

C. schvaľuje  
zníženie nájomného na rok 2009 v zmysle nájomnej zmluvy č. 1/2006 zo dňa 10. 02. 2006 
v znení neskorších dodatkov za prenájom pozemku na Nám. Sv. Juraja v sume  
7 083,53 Eur pre Kiara, s.r.o. so sídlom Čierna Voda č. 434, zastúpená konateľom 
Ladislavom Gasparovicsom. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
10. Návrh na vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou pre kompostáreň  

- materiál číslo D 10/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Mgr. Jozef Belický – poslanecký návrh 
- uviedol, že súhlasí s tým, aby sa vysporiadala cesta, ale vadí mu to, že má súhlasiť 

s prístupovou cestou pre kompostáreň, keďže tá nebola ešte schválená a preto navrhol, aby 
sa v uznesení hlasovalo o prístupovej ceste k majetku mesta. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa 
Belického v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na vyporiadanie pozemkov pod prístupovou komunikáciou k majetku mesta, 
B. konštatuje, 

že v časti C 3 tohto uznesenia ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods.8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 1 
písm. d 3) VZN č. 9/2000, o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009, 
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C. schvaľuje 
1. zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k.ú. Šaľa - výkup pozemkov vedených 

v KN C na LV č. 6857 a LV č. 6595 v celkovej výmere prislúchajúcej 
spoluvlastníckym podielom od jednotlivých vlastníkov špecifikovaných v prílohe č. 1 
tohto uznesenia za jednotkovú cenu 3,983 Eur/ m2, t.j. za celú výmeru spolu 6 892,58 
Eur, 

2. zámenu pozemkov (bez finančného vyrovnania, lebo hodnota zamieňaných pozemkov 
je rovnaká) nasledovne: 
a) pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedených v KN C na LV č. 6587 a 6588 

v celkovej výmere 3 083,5 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom 
špecifikovaných v prílohe č. 2 tohto uznesenia  

b) za pozemky vo vlastníctve Roľníckeho družstva Šaľa, so sídlom Šaľa, ul. 
Hviezdoslavova 2, vedených v KN E na LV č. 3249, LV č. 5132, LV č. 5105, LV 
č. 5133 v celkovej výmere 3 083,25 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom 
špecifikovaných v prílohe č. 3 tohto uznesenia, 

3. zámenu pozemkov (s finančným dorovnaním vo výške 846,39 Eur v prospech mesta) 
nasledovne: 
a) pozemok vo vlastníctve mesta Šaľa vedený v KN C na LV č.1 ako časť parc.  

č. 579/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere cca 252 m2 (výmeru upresní GP)  
b) za pozemky, ktoré sú vedené v KN C na LV č. 6857 a LV č. 6595 v celkovej 

výmere 231,25 m2 prislúchajúcej spoluvlastníckym podielom špecifikovaných 
v prílohe č. 4 tohto uznesenia, po nadobudnutí do vlastníctva od manželov Ing. 
Margity Kandovej rod. Takáčovej a Ing. Oskara Kandu, oboch bytom Pionierska 
22, Šaľa,  

D. ukladá 
uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve v zmysle v časti C 3 tohto uznesenia. 
Termín: do 31. 12. 2009                                                           Zodpovedný: prednosta MsÚ 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. SATOMA s. r. o, Jesenského 12/652, Šaľa – ponuka na odpredaj pozemkov v lokalite 

Lužná, vrátane VO a MK na týchto pozemkoch - materiál číslo D 11/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
 
Ing. Michal Lužica  
- uviedol, že podľa jeho informácií komunikovanie medzi mestským úradom 

a spoločnosťou SATOMA s.r.o. prebieha už od septembra a opýtal sa, či zistené 
nedostatky sú také závažné, že sa ešte nedali odstrániť a myslí si, že by sa to malo 
zakomponovať aj do uznesenia, teda že kúpa bude zrealizovaná len v prípade odstránenia 
zistených nedostatkov,  
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Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že v tejto lokalite prebieha ešte intenzívna výstavba, postavených je cca 30 % 

domov, z toho dôvodu sú v jednej časti odvalené obrubníky a iné drobné závady a tiež 
nebol skolaudovaný chodník, ktorý bol urobený dodatočne, 

 
Ing. Michal Lužica – poslanecký návrh  
- navrhol, aby uznesenie v písmene B. bolo doplnené o bod č. 4: po odstránení nedostatkov 

vyplývajúcich z kolaudačného rozhodnutia 
Termín: 31. 12. 2009   Zodpovedný: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 

 
Martin Alföldi 
- opýtal sa, či by nebolo vhodnejšie doplniť uznesenie o časť C. ukladá - vypracovať kúpnu 

zmluvu až po odstránení kolaudačných závad, 
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že súhlasí so znením, ktoré navrhol primátor mesta.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Michala 
Lužicu v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

ponuku na odpredaj pozemkov v lokalite Lužná, vrátane VO a MK na týchto pozemkoch, 
B. schvaľuje 

1. kúpu pozemku v  k.ú. Šaľa v lokalite Lužná, vedeného v KN C na LV 6721, parc.  
č. 3601/1, zastavaná plocha o výmere 3 991 m2 za celkovú cenu 1 Eur, od spoločnosti 
SATOMA s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa, 

2. kúpu MK na tomto pozemku za cenu 1 Eur, od spoločnosti SATOMA s.r.o., 
Jesenského 12/652, Šaľa, 

3. kúpu VO na tomto pozemku za cenu 1 Eur, od spoločnosti SATOMA s.r.o., 
Jesenského 12/652, Šaľa, 

C. ukladá 
vypracovať kúpnu zmluvu až po odstránení kolaudačných závad. 
T: 31. 12. 2009             Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
12. SCB s.r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa a MERUS s.r.o., P. Pázmaňa 49/3, Šaľa – ponuka 

na odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II, vrátane VO a rozostavaných MK na 
týchto pozemkoch - materiál číslo D 12/7/09 

Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia:  
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Ing. Helena Psotová  
- uviedla, že podporuje predložený návrh,  
 
Ing. Michal Lužica 
- uviedol, že si neodpustí poznámku, že z jeho pohľadu je farizejské, že v tomto prípade 

mesto predkladá žiadosť v takej podobe ako bola doručená, a v iných prípadoch tieto 
žiadosti pretransformuje pre vlastnú potrebu, prípadne ich úplne pozmení, 

- uviedol, že z jeho pohľadu je prijatie tohto uznesenia precedensom a opýtal sa prednostu 
MsÚ, či je nejaký plán, ako v budúcnosti takýmto prípadom zabrániť, pretože prijatím 
tohto uznesenia sa vlastne dá návod ďalším prípadným aktérom, ktorí by chceli niečo 
podobné zrealizovať, a v konečnom dôsledku na to doplatia občania a mesto, ktoré bude 
túto situáciu riešiť,  

- ďalej sa opýtal, či prijatím predmetného uznesenia vzniknú pre mesto nejaké okamžité 
záväzky, teda či bude mesto povinné dobudovať verejné osvetlenie a chodníky, či to 
zákon ukladá, a ak áno, či niekto kvantifikoval cenu týchto nevyhnutných nákladov na to, 
aby mesto ako správca komunikácií bolo zo strany vlastníkov pozemkov v danej lokalite 
vyzvané k tomu, aby tento stav dalo do nejakých zákonných noriem, 

- opýtal sa, či tieto cesty bude treba riešiť hneď alebo sa zaradia do zoznamu ciest, ktoré sú 
určené na rekonštrukciu a opravu,  

 
Ing. Ladislav Gáll 
- uviedol, že mesto chce využiť inštitút reklamácie voči zhotoviteľovi stavby a čo sa týka 

nákladov, ktoré bude nutné investovať do tohto budúceho mestského majetku, tak určite 
sú tu také závady, ktoré bude treba riešiť okamžite, 

- uviedol, že väčšina domov v tejto lokalite je už postavená, ale nakoľko nie sú 
skolaudované komunikácie, nemôžu byť skolaudované ani stavby a tiež dúfa, že to 
nebude precedens pre nejaké ďalšie lokality,  

- ďalej uviedol, že z dôvodu, že tejto firme hrozí bankrot a možný rozpredaj majetku, mesto 
pristupuje iným spôsobom k tejto lokalite aj za cenu, že bude v rozpočte treba vyčleniť 
určitú sumu na sanáciu ďalšieho zhoršovania stavu komunikácie, 

 
Martin Alföldi  
- zdôraznil, že v tomto prípade nejde o chybu mesta, pretože mesto nemá okrem kúpno-

predajnej zmluvy na pozemok žiadny iný zmluvný vzťah s firmou SCB s.r.o.,  
- ďalej uviedol, že v predmetnej zmluve sa hovorí o zmluvnej pokute do výšky 3 mil. Sk, 

pokiaľ táto spoločnosť do 4 rokov neskolauduje inžinierske siete, čo je ale v súčasnom 
stave irelevantné, pretože podľa jeho informácií je na túto spoločnosť podaný návrh na 
vyhlásenie konkurzu, 

- myslí si, že v tomto prípade ide určite o precedens a materiál je predkladaný v takej 
podobe ako bol predložený z dôvodu, aby sa pomohlo dotknutým občanom skolaudovať 
ich rodinné domy,  

 
MUDr. Svetozár Hikkel – procedurálny návrh  
- myslí si, že o tomto materiáli netreba viac diskutovať, pretože týmto obyvateľom treba 

pomôcť a podal procedurálny návrh, aby bola ukončená diskusia. 
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu MUDr. Svetozára Hikkela v znení: 
- ukončiť diskusiu  
Prezentácia: 21 
Za:  10 
Proti:    6 
Zdržal sa:   5  
Procedurálny návrh MUDr. Svetozára Hikkela nebol prijatý. 
  
Ing. Michal Lužica – faktická poznámka 
- uviedol, že z jeho pohľadu ide o precedens a tiež dotknutých obyvateľov chápe, ale malo 

by z tohto vyplynúť pre mesto poučenie, aby podobný precedens nevznikol aj 
v budúcnosti a aby to aj v budúcnosti nevyužila nejaká iná firma, ktorá bude postupovať 
podobne ako SCB, s.r.o., 

 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že si nevie predstaviť, ako by sa v budúcnosti mesto mohlo ochrániť pred 

takýmto niečím, pretože v dobe, keď sa pozemok predával, mala predmetná spoločnosť 
základné imanie 18 mil. Sk, čo bola pre mesto určitá záruka, že tento projekt dokončí tak, 
ako má a myslí si, že v žiadnom prípade sa nedá vylúčiť, že v budúcnosti akákoľvek iná 
spoločnosť po čase zbankrotuje, teraz už nezostáva nič iné ako získať predmetné pozemky 
do majetku mesta, pretože v prípade exekúcie bude uspokojovanie pohľadávok 
vykonávané v nejakom poradí a pohľadávka mesta sa dostane ktovie na aké miesto 
a môže sa stať, že tieto pozemky pripadnú niekomu úplne inému a potom s tým už mesto 
nebude môcť urobiť vôbec nič, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že súhlasí s tým, čo povedal Mgr. Belický a odporúča, aby mesto prevzalo tieto 

záväzky a vyšlo v ústrety týmto obyvateľom a verí, že aj títo obyvatelia budú ústretoví 
voči mestu a pochopia, ak nebude všetko urobené hneď, 

 
Martin Alföldi 
- myslí si, že sa na to treba pozrieť tak, že mesto chce pomôcť týmto ľuďom, aby mohli 

skolaudovať svoje domy a zároveň treba požiadať aj poslancov, aby na to našli v rozpočte 
finančné prostriedky, 

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že nielen poslanci, ale všetci, teda aj prednosta a primátor musia hľadať finančné 

prostriedky, a myslí si, že by si všetci mali sadnúť, prediskutovať rozpočet, aby jeho 
ďalšie prerokovanie na MsZ nedopadlo tak ako dnes. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

ponuku na odpredaj pozemkov v lokalite Orechová II, vrátane VO a rozostavaných MK 
na týchto pozemkoch, 

B. schvaľuje 
1. kúpu pozemkov v k.ú. Šaľa v lokalite Orechová II, vedených v KN C na LV 6045, 

parc. č. sú špecifikované v prílohe č. 1 tohto uznesenia, spolu o výmere 9 215 m2 za 
cenu 1 Eur, vrátane rozostavaných MK na týchto pozemkoch, od spoločnosti SCB 
s.r.o, P. Pázmaňa 49/3, Šaľa, 
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2. kúpu pozemkov v k.ú. Šaľa v lokalite Orechová II, vedených v KN C na LV 5917, 
parc. č. sú špecifikované v prílohe č. 2 tohto uznesenia, spolu o výmere 5 027 m2 za 
cenu 10 Eur, vrátane VO na týchto pozemkoch, od spoločnosti MERUS s.r.o,  
P. Pázmaňa 49/3, Šaľa. 

 
Prezentácia: 22 
Za:  22 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Voľba členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo E 1/7/09 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že ona bude hovoriť za komisiu školstva a nemyslí si, že by túto komisiu bolo 

treba dopĺňať, táto komisia má zástupcov všetkých základných a materských škôl, je to 
komisia, ktorá sa schádza pravidelne a má takmer 100 %-nú účasť, pracujú v nej členovia, 
ktorí chcú pracovať, a preto znova zopakovalo, že nie je potrebné túto komisiu dopĺňať, 

 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že v zmysle rokovacieho poriadku je povinnosť dať možnosť či už poslancom 

alebo verejnosti byť členom komisie, 
 
Ladislav Košičár – procedurálny návrh 
- uviedol, že hovorí za komisiu kultúry, že tam tiež pracujú členovia, ktorí chcú a sú 

ochotní pracovať a myslí si, že pokiaľ neklesne počet členov pod minimálnu hranicu, nie 
je dôvod ich dopĺňať,  

- navrhol, aby bol materiál stiahnutý z rokovania MsZ, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- uviedol, že tomu vôbec nerozumie, pretože v septembri boli vyzvaní občania, aby sa 

prihlásili do komisií a teraz sa o tom nebude ani rokovať. 
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ladislava Košičára v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ 
Prezentácia: 13 
Za:    4 
Proti:    6 
Zdržal sa:   3 
Procedurálny návrh Ladislava Košičára nebol prijatý. 
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Ing. Helena Psotová – faktická poznámka 
- zopakovala, že ona hovorila len za komisiu školstva, do ktorej sa nikto neprihlásil, a preto 

uviedla, že nie je treba ani nikoho do komisie oslovovať. 
 
Martin Alföldi vyzval členov volebnej komisie, aby uskutočnili voľbu členov komisií. 
 
MUDr. Igor Bečár – procedurálny návrh 
- uviedol, že do komisie územného plánovania, dopravy a životného prostredia sa prihlásil 

len jeden záujemca - neposlanec, preto navrhol, aby sa o voľbe tohto člena hlasovalo 
verejne. 

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu MUDr. Igora Bečára v znení: 
- verejne hlasovať o voľbe člena na voľné miesto v komisii územného plánovania, dopravy 

a životného prostredia 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh MUDr. Igora Bečára bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o voľbe Petra Mikláša za člena komisie územného plánovania, dopravy 
a životného prostredia  
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Peter Mikláš bol zvolený za člena komisie územného plánovania, dopravy a životného 
prostredia. 
 
Predseda volebnej komisie MUDr. Igor Bečár oboznámil prítomných poslancov s priebehom 
volieb členov komisií, uviedol počet členov komisie kultúry, ktorých je potrebné zvoliť 
tajným hlasovaním. 
 
Po odovzdaní hlasovacích lístkov (odovzdaných 19 hlasovacích lístkov) a sčítaní jednotlivých 
hlasov, bol predsedom volebnej  komisie prečítaný výsledok hlasovania: Pavol Marciš získal 
10 hlasov, Mgr. Dana Janebová 16 hlasov a Doc. Dr., Roman Králik, ThD. získal 5 hlasov. 
 
MUDr. Igor Bečár – predseda volebnej komisie uviedol, že tajným hlasovaním boli za členov 
komisie kultúry zvolení nasledovní dvaja kandidáti: 
- Mgr. Dana Janebová, počet hlasov 16 
- Pavol Marciš, počet hlasov 10 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na voľbu členov komisií Mestského zastupiteľstva v Šali, 
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B. zvolilo 
týchto členov komisií: 
- komisia kultúry: Pavol Marciš 
                                 Mgr. Dana Janebová       
- komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia: Peter Mikláš. 

 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
G. VYSTÚPENIE VEREJNOSTI 
      Do vystúpenia sa neprihlásil žiadny občan. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie „Mestské kultúrne stredisko v Šali“ ku 

dňu 01. 01. 2010 - materiál číslo H 1/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že sa nezúčastnil na rokovaní MsZ, na ktorom bolo prijaté uznesenie zriadiť 

rozpočtovú organizáciu a momentálne má na opodstatnenosť alebo neopodstatnenosť 
vytvorenia takéhoto subjektu asi 10 názorov, a požiadal o vyjadrenie Mgr. Ľudmilu 
Iványiovú – vedúcu mestského kultúrneho strediska, aby sa vyjadrila k tomuto návrhu, 

 
Mgr. Ľudmila Iványiová 
- myslí si, že mať v správe celý majetok nie je najšťastnejšie riešenie, podľa vyjadrenia 

niektorých kolegov, ktorí zastávajú funkciu riaditeľov mestských kultúrnych stredísk 
v iných mestách zvyčajne kultúrne podujatia zlyhávali na energiách a uviedla, že ona 
osobne si nevie predstaviť, ako by fungovala kultúra, keby sa takéto niečo stalo, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- požiadal o stanovisko PhDr. Rudolfa Kuklovského, 
 
PhDr. Rudolf Kuklovský 
- uviedol, že on si naopak myslí, že rozpočtová organizácia je úplne normálna vec, na tomto 

princípe fungujú napríklad materské školy, ale je to o manažmente, kultúrne stredisko 
spravuje svoj majetok aj dnes, aj keď je to cez referát hospodárenia, delimitáciou by títo 
ľudia prešli pod vedenie mestského kultúrneho strediska a spravovali by majetok aj 
naďalej, čo sa týka financií a riadenia organizácie, je to znova len o manažovaní, robiť sa 
môže len to, načo stačí rozpočet a na čo nestačí treba hľadať ďalšie financie formou 
sponzoringu, 

- ďalej uviedol, že Šaľa je raritné mesto, ktoré donedávna nemalo rozpočtovú alebo 
príspevkovú organizáciu v podobe mestskej knižnice alebo mestského kultúrneho                       
strediska, pretože v jednotlivých mestách sú tieto inštitúcie väčšinou príspevkové 
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organizácie,  
 
Mgr. Jozef Belický – faktická poznámka 
- uviedol, že teraz už rozumie prečo nie ale stále nerozumie prečo áno, teda prečo sa má 

zriadiť rozpočtová organizácia, 
 
Ing. Erika Velázquezová – poslanecký návrh 
- uviedla, že nepodporuje návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie, aktivity, ktoré sú 

uvedené v dôvodovej správe majú aj teraz svoj priestor, tiež zastáva názor, že v minulosti 
sa takáto forma neosvedčila a zriadenie rozpočtovej organizácie by malo význam, keby sa 
tak dali získať finančné prostriedky z eurofondov alebo iných zdrojov na rekonštrukciu 
objektu,  

- myslí si, že by MsKS malo zostať v tej forme ako je a uviedla, že podľa nej je cítiť, že 
komunikácia nie je dobrá, ďalej by sa mal zosúladiť organizačný poriadok so skutkovým 
stavom, pretože je v ňom uvedené, že MsKS riadi referát mládeže a športu, ktorý 
neexistuje a tiež by sa mala dodržiavať subordinácia v rámci sústavy riadiacich článkov, 
ďalej si myslí, že MsKS nie je súkromná organizácia, je financovaná z rozpočtu mesta, 
a preto k obsahu aj k financovaniu by mala byť zapojená kultúrna komisia, ktorá 
reprezentuje širokú verejnosť, 

- navrhla neschváliť túto rozpočtovú organizáciu a zároveň doplniť uznesenie o body, ktoré 
by prispeli k lepšiemu a efektívnejšiemu riadeniu MsKS, ide o nasledovné body: 
1. primárne sa orientovať na efektívne vedenie a riadenie, predovšetkým personálny 

manažment a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov, 
2. pripraviť návrh koncepcie rozvoja MsKS na obdobie rokov 2010 a 2015, zamerané na 

riešenie koncepčných rozvojových otázok, stratégií krátkodobého a dlhodobého 
plánovania, jednoznačne zadefinovať transparentné a nespochybniteľné formy 
a prostriedky práce, konkretizovanie miery osobnej, priamej a nezastupiteľnej 
zodpovednosti za úroveň, kvalitu a primeraný štandard pracovných výstupov zo strany 
vedenia organizácie resp. jednotlivých zamestnancov, 

3. rozpracovať v organizačnom poriadku predmet činnosti a poslanie MsKS ako súčasti 
OŠSVaK, 

4. predkladať návrhy nosných podujatí vždy s adekvátnym zdôvodnením (obsahová, 
finančná a organizačná stránka) a stanoviskom vedúcej MsKS, vedúceho OŠSVaK, na 
zasadnutia komisia kultúry, 

 
Ladislav Košičár 
- uviedol, že má s touto organizáciu dobré ale aj zlé skúsenosti, tiež si pamätá, keď sa 

v čase, keď bolo MsKS príspevkovou organizáciou do tejto organizácie stále len dolievali 
peniaze a nesúhlasí so zriadením rozpočtovej organizácie, 

- uviedol, že tento materiál nebol prerokovaný ani v mestskej rade, ani na komisii kultúry, 
podľa jeho názoru ide o závažný materiál  

- ďalej uviedol, že v prípade možnosti získania nejakých finančných prostriedkov nie je 
problém v budúcnosti, aj formou zvolania mimoriadneho zasadnutia MsZ, schváliť túto 
rozpočtovú organizáciu, 

 
Ing. Helena Psotová – procedurálny návrh 
- uviedla, že ju táto diskusia prekvapuje, ide o návrh ktorý podala ona, ale za predpokladu, 

že tento návrh prejde komisiami, bude vypracovaná analýza, na základe ktorej bude daný 
nejaký zámer, ale najviac ju prekvapilo vystúpenie vedúcej kultúrneho strediska Mgr. 
Iványiovej, ktorá povedala, že mať majetok si nevie predstaviť, 
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- ďalej uviedla, že si dobre pamätá, keď základné a materské školy bojovali za to, aby 
mohli byť právnym subjektom, pretože mať v správe majetok znamená mať 
zodpovednosť, ale zároveň sa musia správať trhovo a trhovo sa môže správať len ten, kto 
je manažér a vie riadiť organizáciu,  

- uviedla, že ju prekvapuje, že kultúrna organizácia, ktorá nikdy nebude zisková, nechce 
pracovať samostatne, viaczdrojovo a myslí si, že zriadenie rozpočtovej organizácie je pre 
mesto výhodnejšie, pretože táto organizácia je naviazaná na rozpočet, nemôže robiť dlhy, 
pretože je kontrolovaná, 

- myslí si, že kultúra má zviditeľňovať mesto a práve získaním právnej subjektivity by 
možno dostali väčší impulz, keby tam bolo také vedenie, ktoré by robilo akcie, za ktoré by 
aj získali, organizácia môže pružnejšie získavať prostriedky z nadácií, grantov 
z európskych fondov, z ktorých všetky výzvy pôjdu až teraz, len treba hľadať a postaviť 
sa k tomu, 

- ďalej uviedla, že mesto nestratí kontrolu nad touto organizáciou, pretože organizácia musí 
dávať celoročnú kontrolnú správu, výročnú správu, plán úloh, ktoré schvaľuje mestské 
zastupiteľstvo,    

- navrhla, aby bol materiál stiahnutý z rokovania, s tým, že bude urobená analýza činnosti, 
aby sa vedela vízia toho, čo bude kultúra robiť. 

 
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania MsZ 
Prezentácia: 19 
Za:  11 
Proti:    2 
Zdržal sa:   6 
Procedurálny návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý a materiál bol stiahnutý 
z rokovania MsZ. 
 
 
2. Návrh na zmenu „Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského 

zastupiteľstva a Mestského úradu v Šali“ - materiál číslo H 2/7/09 
Predložil Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Prednosta MsÚ uviedol, že materiál je pripravený tak, že sa predpokladalo aj zriadenie  
rozpočtovej organizácie MsKS a z dôvodu, že táto organizácia nebola schválená, upresnil 
znenie niektorých paragrafov a to, § 12 bude obsahovať len mestskú knižnicu, v § 34 sa 
vypúšťa mestská knižnica, takisto v § 35 sa vypúšťa mestská knižnica a navrhol upraviť § 44 
ods. 3  tak, že zmena tohto organizačného poriadku nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo    

návrh na zmenu „Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského 
zastupiteľstva a Mestského úradu v Šali“,  

B. schvaľuje  
zmenu „Organizačného poriadku a organizačnej štruktúry Mestského zastupiteľstva 
a Mestského úradu v Šali“ v upravenom znení. 
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Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva 

na 1. polrok 2010 - materiál číslo H 3/7/09 
Predložil Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Svetozár Hikkel 
- opýtal sa, či zasadnutie MsZ plánované na deň 01. 07. 2010 je v súlade so zákonom, 

pretože začína obdobie dovoleniek, 
 
Ing. Jozef Mečiar 
- myslí si, že zákon nerieši dovolenky, ale podľa zákona musí byť zasadnutie MsZ 

minimálne raz za dva mesiace. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo   

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 
1. polrok 2010, 

B. súhlasí     
s termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2010 podľa 
predloženého návrhu s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh na zmenu údajov Materskej školy – Óvoda, Družstevná ul. 22, Šaľa v sieti 

škôl a školských zariadení Slovenskej republiky - materiál číslo H 4/7/09 
Predložil PaedDr. Michal Vrbovský, vedúci SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zmenu údajov Materskej školy-Óvoda, Družstevná 22, Šaľa, v sieti škôl 



 46

a školských zariadení Slovenskej republiky, 
B. schvaľuje 

zmenu údajov: názvu Materská škola-Óvoda, Družstevná 22, Šaľa na Materská škola, 
Družstevná 22, Šaľa a výchovného jazyka slovenský a maďarský na slovenský, v sieti 
škôl a školských zariadení Slovenskej republiky po vydaní rozhodnutia Ministerstvom 
školstva SR. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
ČASŤ III. 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
 

Písomnú interpeláciu podala komisia územného plánovania, dopravy a životného prostredia: 
- zistiť, v akom štádiu je príprava realizácie cestného obchvatu mesta Šaľa. 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že je spracovaná dokumentácia pre územné rozhodnutie a krajský stavebný úrad 

určil Stavebný úrad v Šali ako miestne príslušný úrad na vydanie územného rozhodnutia, 
a čaká sa, kedy Slovenská správa ciest ako investor požiada o vydanie územného 
rozhodnutia, 

 
Ing. Ľubomír Stredanský – predseda komisie 
- požiadal o písomnú odpoveď na podanú interpeláciu. 
 
 
Ústne interpelácie podali poslanci: 

 
Ing. Helena Psotová 
- uviedla, že na rohu Jarmočnej ulice prebieha výstavba objektu, keďže je blato, sú 

znečistené komunikácie a požiadala, aby bol investor na to upozornený, 
- ďalej sa opýtala, či je pravda, že v areáli bývalého súdu sa stavia LIDL, a či sa môžu 

k tomu dotknutí obyvatelia susedných domov vyjadriť a opýtala sa, kde sa môžu 
sťažovať, 

 
Martin Alföldi 
- uviedol, že investor, ktorý prevádza výstavbu, má v zmysle stavebného povolenia 

povinnosť udržiavať čistotu a bude požiadaná mestská polícia, aby na to dohliadla, 
- ďalej uviedol, že čo sa týka výstavby LIDL, nie je možné relevantne odpovedať, ale podľa 

územného plánu nie je možná výstavba takejto predajne, ale ak by k takémuto zámeru 
prišlo, budú v zmysle stavebného a územného konania oslovení všetci dotknutí občania 
a budú účastníkmi stavebného konania.  
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ČASŤ IV. 
ZÁVER 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Martin Alföldi, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. riadneho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Ing. Tibor Mikula 
 
 
Milena Veresová 
 
 
 
 
Návrhová komisia: 
 
predseda: Ing. Erika Velázquezová 
 
 
členovia: Ján Kmeťo 
                  
 
                Ing. Ivan Kováč  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Martin Alföldi   Ing. Ladislav Gáll 
        primátor mesta          prednosta MsÚ 

 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Elena Hlavatá 
Šaľa 22. decembra 2009   


